
Zamawiający 

 

 SPZ.272.10.2021 Zamość, 6 września 2021 r. 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania pod nazwą ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE 

MIASTA ZAMOŚĆ W SEZONIE 2021/2022. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod numerem 2021/S 151-401321 dnia 29.07.2021 r. 

Wyjaśnienie treści SWZ 

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi 

na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje: 

Pytanie Nr 1: Prosimy o zdefiniowanie rodzajów pługów wykorzystywanych do Z.U.D. 

w rozumieniu: pług lekki, średni, ciężki.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pług lekki to pług lemieszowy montowany 

na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6 ton, pług średni to pług 

lemieszowy montowany na samochodach o ładowności od 6 do 8 ton oraz na samochodach 

o ładowności do 8 ton z napędem na dwie lub więcej osi, pług ciężki to pług lemieszowy 

montowany na samochodach o ładowności ponad 8 ton. 

Pytanie Nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza do Z.U.D. zastosowanie ładowarki teleskopowej, 

ładowarki przegubowej, jako sprzętu równoważnego z koparko-ładowarkami do obsługi 

rejonów 1-4 Z.U.D? 

Odpowiedź: Zamawiający do obsługi rejonów od nr 1 do nr 4 wymaga stosowania koparko-

ładowarek. 

Pytanie Nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza do Z.U.D. aby nośnik solarki lub piaskarki był 

jednocześnie nośnikiem pługa? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w rozdziale VII WARUNKI UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU podał minimalną wymaganą ilość sprzętu, którym będzie dysponował 

Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych pozycji określonych 

w ww. rozdziale w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

Pytanie Nr 4:  

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie z treści Umowy § 3 ust. 2 o treści „ Wykonawca ponosi 



pełną odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszo-rowerowych 

parkingów w ust. 12 „Wykonawca podczas odśnieżania zobowiązany jest na bieżąco 

likwidować tworzące się zaspy, zwały zlodowaciałego śniegu w miejscach skrzyżowań 

z drogami podporządkowanymi” oraz § 8 ust. 1 ppkt 2 „ Za wykonanie przedmiotu umowy 

z wadami określonymi przez Zamawiającego w protokole kontroli wysokości 500 zł za każdy 

1 km bieżący, na którym stwierdzono wadę”, zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca będzie 

wykonywał prace ZUD wyłącznie na polecenie Zamawiającego. O rozpoczęciu pracy 

i zaprzestaniu wykonywaniu prac w ramach zimowego utrzymania decydować będzie 

upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca nie ma wpływu 

na czas w którym Zamawiający podejmie decyzję o przystąpieniu do akcji ZUD, przez 

co realizacja usługi może być wykonana w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiając 

Wykonawcy realizację usługi ZUD zgodnie z zachowaniem standardów zimowego utrzymania 

dróg, przez co Wykonawca narażony jest na przewidziane w umowie Kary umowne. Ponadto 

w przypadku świadczenia przez Wykonawcę usługi ZUD wyłącznie dróg i ulic, z zapisu 

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów 

pieszo-rowerowych parkingów, wynika, że Wykonawca ponosi również odpowiedzialność 

za zimowe utrzymanie chodników, ciągu pieszo rowerowego, co nie jest przedmiotem umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia istniejący zapis § 3 ust. 2 projektu umowy na zapis 

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zimowe utrzymanie terenu w zakresie określonym 

w zleceniu oraz w czasie wykonywania usługi.” Zamawiający informuje, że Wykonawca ma 

obowiązek rozpocząć prace niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 godziny od otrzymania 

zlecenia oraz wykonać je na zasadach oraz w terminie określonym w załączniku Nr 3 

do „Planu zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie miasta Zamość w sezonie zimy 

2021/2022”. Ewentualne kary umowne mogą być naliczane po stwierdzeniu 

nieprawidłowości i nie wykonaniu poprawek w terminach określonych w § 3 ust. 12. 

Wykonawca nie ma wpływu i nie odpowiada za termin otrzymania zlecenia wykonania 

usługi. Wykonawca odpowiada za utrzymanie dróg w odpowiednim standardzie w okresie 

od otrzymania zlecenia do otrzymania informacji od Zamawiającego o zaprzestaniu 

wykonania usługi. W przypadku podpisania umowy na rejon dotyczący wyłącznie ulic zapis 

o chodnikach i parkingach zostanie wykreślony. 

Pytanie Nr 5: Zgodnie z OPZ Wymagania po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca jest 

zobowiązany do skutecznego oczyszczenia, zamiatania posprzątania ulic.(…..). W związku 

z powyższym Wykonawca prosi o udzielnie odpowiedzi, kto pokrywa koszty wykonania w/w 

prac po zakończeniu sezonu i czy te prace wycenić oddzielnie.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze Wykonawca powinien wliczyć w koszty usługi 

koszt posprzątania rejonu po zakończeniu z.u.d.  

Pytanie Nr 6: Wskazane przez Zamawiającego w OPZ Miejsce wywozu śniegu-składowisko 

odpadów w ramach obowiązków wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym. 

Czy Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów utylizacji śniegu? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze po stronie Wykonawcy leży zorganizowanie miejsca 

przeznaczonego na składowanie wywożonego śniegu oraz pokrycie kosztów jego utylizacji. 

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później 

niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udziela wyjaśnień nie 

później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – zamawiający nie przedłuża 

terminu składania ofert (art. 135 ust. 2 i 3 p.z.p.). 



Zgodnie z art. 135 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej 

zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/zdg_zamosc  treść pytań o wyjaśnienie SWZ 

wniesionego przez wykonawcę oraz  wyjaśnienia zamawiającego – bez ujawniania danych 

wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ. 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi 

się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest 

zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p. 
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